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AGENDA 
4 november  theaterworkshop in de klas voor leerlingen uit de  
  VVO en jaar 1  
9 november  Scholing personeel, leerlingen starten om 11.30 uur 
9 november  OKBG vergadering 
15 november  Provinciaal Jeugddebat 
30 november  Sinterklaasviering 
13 december  Verkort lesrooster,  leerlingen zijn om 11.45 uur vrij 
14 december  Leerlingen zijn de hele dag vrij 
15 december  Verkort lesrooster, leerlingen zijn om 11.45 uur vrij 
23 december  Kerst-/knutselmarkt 
24 december  Kerstontbijt, rapport wordt uitgedeeld  
  Leerlingen zijn om 11.45 uur vrij 
25 december t/m 9 januari Kerstvakantie 
 

 
Corona 
Op dinsdag 2 november was er een persconferentie over het coronavirus. Daarin 
maakte de overheid nieuwe maatregelen bekend. Deze gaan in per zaterdag 6 
november. Wat betekent dit voor de Simon van Hasselt? 
 
Er zijn geen nieuwe regels op school 
De leerlingen blijven les krijgen zoals de afgelopen maanden. 
 
Wel moeten volwassenen 1,5 meter afstand houden van anderen 
Deze regel geldt voor onze medewerkers en voor ouders en verzorgers. In veel 
schoolgebouwen is het lastig om 1,5 meter afstand te houden. Daarom zijn we 
voorzichtig met het toelaten van ouders en verzorgers in de school en vragen we u de 
1,5 meter in acht te nemen! 
 
Een aantal basisregels blijft gelden voor iedereen 
Deze zijn: 
• Was vaak en goed de handen. 
• Hoest en nies in de elleboog. 
• Geef andere mensen geen hand. 
• Zorg voor frisse lucht. 
• Bij klachten: blijf thuis en ga voor een test naar de GGD. Dit geldt ook voor 
gevaccineerde• 

• Wacht thuis op de uitslag van de test. 

• Geeft de test corona aan? Blijf dan thuis en volg het advies van de GGD. 
 
Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/corona 
Deze regels gelden in ieder geval tot en met 12 november 
Dan laat de overheid weten of de regels veranderen. Als dat zo is, dan zullen we u op 
de hoogte brengen. 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


 

Lesuitval 
We zijn nu 10 weken onderweg in schooljaar 2021-2022. 
Veel zaken lopen goed en het is fijn alle leerlingen weer op school te hebben. 
We merken dat naast de docenten ook de leerlingen het weer fijn vinden om met 
elkaar als mentorgroep les te krijgen. 
Wat ons als school zorgen baart is de hoeveelheid lesuitval waar we mee 
geconfronteerd worden en ik kan me voorstellen dat dit ook bij u vragen oproept. 
 
Allereerst kan ik u vertellen dat we zoveel mogelijk doen om deze lesuitval tegen te 
gaan, er wordt veel ingevallen door het docententeam, de dag-roostermaker draait 
overuren. 
Er zijn verschillende oorzaken die aan deze lesuitval ten grondslag liggen; 

1. Corona, we worden geconfronteerd met collega’s die corona hebben en in 

quarantaine moeten. Vanzelfsprekend proberen we dan online de lessen door 

te laten gaan, maar hier moet dan wel weer begeleiding bij. 

2. Corona, met regelmaat gaat er een collega testen, die zijn we dan een dag 

kwijt. 

3. Er zijn collega’s ziek. 

4. Er zijn collega’s die studeren. 

5. Het docenten tekort, we merken dat het steeds lastiger wordt vacatures 

ingevuld te krijgen, dit fenomeen bereikt nu ook echt het Noorden van het 

land. 

Alles bij elkaar geen vrolijk beeld, maar wel iets dat onze volle aandacht heeft. 
In de driehoek ouder(s)/verzorger(s), leerling, school kunt u thuis ook iets betekenen, 
u kunt thuis het gesprek aan gaan met uw kind/pupil en bespreken wat ze doen 
tijdens lesuitval, de leerlingen kunnen bijvoorbeeld ook thuis extra aandacht 
besteden aan hun huiswerk, of een boek lezen of extra rekentuin/taalzee. 
Ik hoop dat u het vertrouwen heeft dat wij ons uiterste best doen alle lessen op een 
zo goed mogelijke manier vorm te geven.  
 
 
Verstrekking pijnstillers 

Al enige jaren hebben we op de Simon van Hasseltschool het beleid dat we geen 
pijnstillers (paracetamol, aspirine) aan leerlingen verstrekken.  
Incidenteel kwam het wel eens voor dat een leerling – na overleg met de 
ouder/verzorger – toch een paracetamol van school kreeg.  
 
Vanaf heden stoppen we ook met incidenteel pijnstillers te verstrekken.  
Tegen hoofdpijn helpt in veel gevallen een glas water net zo goed. 
Mocht u uw dochter/zoon/pupil een pijnstiller mee willen geven, dan kan dat 
natuurlijk. 
Voor vragen en overleg kunt u altijd contact opnemen met de mentor. 
 
 
Theaterworkshop ‘Wat doe jij?’ 
Wat doe jij? Is inspringtheater in de klas: een theatrale workshop waarbij leerlingen 
samen met de acteurs verschillende scenario’s uitproberen. Het thema daarbij is 
(digitaal) pesten. 
De tafels en stoelen gaan aan de kant en de acteurs spelen een korte scène, waarin 
duidelijk sprake is van een pest-situatie en waarin de verschillende partijen die hier 
een rol in spelen herkenbaar worden neergezet.  



 

De spelleider nodigt de leerlingen vervolgens uit om te reageren: ben je het eens met 
wat hier gebeurt? Wat zou je kunnen doen om het op te lossen? Samen met de acteurs 
proberen de leerlingen hun suggesties uit.  
 
Al vele jaren werken wij samen met theater ‘De Steeg’ en ook deze keer was het weer 
een feest om ze op de school te mogen ontvangen op 4 november jl. De 
theaterworkshops is voor leerlingen uit de VVO groepen en de leerlingen uit  
leerjaar 1. 
 
 
Ouderklankbordgroep (OKBG) 
Op 9 november a.s. komt de OuderKlankBordGroep (OKBG) voor de 1e keer bijeen. 
Heeft u een onderwerp voor de bijeenkomst, dan kunt u dit kenbaar maken bij een 
ouder van de OKBG (zie bijlage). 
 
 
Restorative Practice 
Dinsdagochtend 9 november krijgt het voltallige team (onderwijs ondersteunende en 
onderwijs gevende medewerkers) een lezing van Andy Lloyd vanuit Leeds Engeland. 
We willen de leerlingen nog meer centraal zetten op de Simon van Hasselt. Dit gaat 
iets betekenen voor alle medewerkers van de school (en vooral ten goede van de 
leerlingen), vandaar dat we dit stevig inzetten. 
 
 
Provinciaal Jeugddebat op maandag 15 november a.s. 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Simon van Hasseltschool gaan we met 
ongeveer 15 leerlingen meedoen aan het Provinciaal Jeugddebat. 
Onder begeleiding van Wendelmoet Kingma gaan de leerlingen in gesprek met 
andere scholen uit de provincie Groningen. Wij zijn super trots dat we meedoen. 
https://www.njr.nl/nl/verhalen/njd-voor-provincies/ 
 

 
4 Mijl 
Ongeveer 18 leerlingen hebben zondag 10 oktober de 4 mijl 
gelopen.  
Aangemoedigd door familie, vrienden, klasgenoten en personeelsleden van de school 
hebben alle lopers de finish bereikt. Ze hebben een geweldige prestatie geleverd!  
 

 
Schoolfotograaf 

 Onlangs zijn er op onze school de jaarlijkse schoolfoto's 
gemaakt. Binnenkort ontvangt u via email  inloggegevens 
van schoolfoto-noreply@portraitnet.org  
(geen mail ontvangen? Check uw ongewenste email) 

Er is gekozen voor de "Online foto-afhandeling". 
Dit betekent dat u, als u interesse heeft, de foto's online kunt bekijken en bestellen. 
Na het inloggen kunt u bovenaan de pagina klikken op de RODE tekst:  
‘van andere IDs bestellen’. Zo kunt u voor meerdere kinderen tegelijk bestellen, zodat 
u verzendkosten kunt besparen.  
Lukt het u niet om de foto’s online te bestellen, dan kunt u contact opnemen met de 
school. Wellicht kunnen we dan samen kijken of het alsnog lukt de foto’s te bestellen.  
 

 

https://www.njr.nl/nl/verhalen/njd-voor-provincies/
mailto:schoolfoto-noreply@portraitnet.org


 

Sinterklaas 
Op dinsdag 30 november gaan we in alle klassen de verjaardag van Sinterklaas 
vieren tijdens project. In de klassen worden lootjes getrokken. We hebben met elkaar 
afgesproken dat leerlingen naast het cadeautje ook een surprise en een gedicht 
maken. 
De grote vraag blijft natuurlijk; Zal Sinterklaas ons dit jaar ook vereren met een 
bezoek? 
 

 
Leerling besprekingen 

Op 13 en 15 december a.s. zijn de leerlingen om 11.45 uur vrij i.v.m. de leerling 
besprekingen. Op 14 december zijn de leerlingen de hele dag vrij. 
We verzoeken u de aangepaste eindtijden alvast door te geven aan het vervoersbedrijf 
(als uw kind gebruik maakt van de taxivervoer). 
Indien uw kind niet om 11.45 uur naar huis kan, of opgehaald kan worden, dan 
verzoeken we u contact met school op te nemen. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen en wij!! 

- Houd je aan de looproute 

- Blijf nog een poosje ventileren, deur en raam open 

- ontsmet je handen 

- test jezelf regelmatig 

 


